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Ο περί Υδατοπρομηθείας Χωρίων δ ι ' Οικιακούς Σκοπούς (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 66 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμυς θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοπρομηθείας Χωρίων 
δι ' Οικιακούς Σκοπούς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Υδατοπρομηθείας Χωρίων δι ' Οικιακούς 
Σκοπούς Νόμο (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό του ορισμού της λέξης «οικοδεσπότης» και την αντικατάσταση του 
με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'οικοδεσπότης' σημαίνει κάθε κάτοικο του χωριού ηλικίας άνω 
των δεκαοκτώ χρόνων.». 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό του εδαφίου (2). 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο νέο άρθρο: 
Έγκριση των 8.—(1) Μετά την ετοιμασία από το Τμήμα Αναπτύξεως 
σχεδίων και Υδάτων των σχεδίων και του Προϋπολογισμού δαπάνης που 
του προϋπο- , , Λ m ' , *τ~ , > 
λογισμού από αναφέρονται στο άρθρο 7, ο οικείος Επαρχος μεριμνά ωστε 
την Επιτροπή αυτά να τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Υδατοπρομήθειας του 
Υδατοπρο χ ω ρ 1 0 ύ για έγκριση από αυτή το ταχύτερο δυνατόν. 

(2) Η απόφαση για έγκριση ή μη των σχεδίων και του 
προϋπολογισμού λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της 
Επιτροπής και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη 
νικώσα ψήφο. 

(3) Εάν η Επιτροπή Υδατοπρομήθειας δεν εγκρίνει ή εάν 
αρνηθεί ή παραλείψει, για οποιοδήποτε λόγο, να εγκρίνει τα 
πιο πάνω σχέδια και τον προϋπολογισμό, τότε ο Έπαρχος 
μπορεί να συγκαλέσει συνεδρία των οικοδεσποτών με σκοπό 
να εξακριβώσει τις απόψεις τους* εάν δε η πλειοψηφία από 
αυτούς ταχθεί υπέρ των σχεδίων και του προϋπολογισμού 
τότε αυτά θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί.». 

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Η απόφαση 9. Η απόφαση της Επιτροπής Υδατοπρομήθειας η οποία 
της Επιτροπής λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 κοινο
Υδατοπρο- , , , , 
μήθειας ποιείται γραπτώς στον οικείο Επαρχο μέσα σε δέκα ήμερες 
κοινοποιείται από την ημέρα που λαμβάνεται.». 
στον Έπαρχο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 349. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
Διαγραφή και 
αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Διαγραφή και 
αντικατάσταση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Διαγραφή 
και αντικα
τάσταση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «κατά την δημοσίαν συνεδρίαν» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις 
«σύμφωνα με το άρθρο 8». 

7. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Αναγκαστική 12. Η Επιτροπή Υδατοπρομήθειας του χωριού μπορεί να 
απαλλοτρίωση πρ0βε( στην απαλλοτρίωση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιο
ιδιοκτησίας. κτησίας με βάση τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής 
15 του 1962 Απαλλοτριώσεως Νόμου εάν κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο 

148 τ°υ 1985 ^ ι α του<» σ κ ο π ο υ ζ εκτέλεσης του αναφερόμενου στο άρθρο 10 
84 του 1988. σχεδίου.». 

8. Το άρθρο ΙΤτου βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού: 

(i) Των λέξεων «δικαίωμα εκ πεντακοσίων μιλς» (τέταρτη και 
πέμπτη γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις 
«δικαίωμα καθοριζόμενο από καιρού εις καιρόν από τον 
Υπουργό Εσωτερικών»* 

(ii) των λέξεων «δέκα λιρών» (έβδομη γραμμή) και την αντι
κατάσταση τους με τις λέξεις «πενήντα λιρών»* και 

(iii) της εις το τέλος του επιφύλαξης* 
(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «και, εάν 

δεν πληρωθεί, αυξάνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατόν και το 
αρχικό ποσό, μαζί με την εν λόγω αύξηση, εισπράττεται κατά 
τον ίδιο τρόπο που μπορούν να εισπράττονται και οι Κυβερνη
τικοί φόροι.» (όγδοη, ένατη, δέκατη και ενδέκατη γραμμές) και 
την αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες νέες λέξεις: 

«και καταβάλλεται στην Επιτροπή Υδατοπρομήθειας του 
χωριού το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους στη διάρκεια 
του οποίου αναρτήθηκε ο κατάλογος.», 

(γ) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (7) αυτού: 
(i) Της επιφύλαξης της παραγράφου (α), και 

(ii) της παραγράφου (γ)* και 
(δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (8) αυτού και την αντικατάσταση 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(8) Κάθε οικοδεσπότης ο οποίος παραλείπει ή αμελεί να 
καταβάλει στην Επιτροπή Υδατοπρομήθειας του χωριού το 
ποσό που σύμφωνα με το εδάφιο (5) οφείλει να καταβάλει, 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική 
ποινή όχι μεγαλύτερη των πενήντα λιρών το δικαστήριο 
μπορεί ταυτόχρονα να διατάξει τον καταδικασθέντα να 
καταβάλει, μαζί με την εν λόγω χρηματική ποινή, και το 
ποσό που αυτός οφείλει σύμφωνα με το εδάφιο (5).». 

9. Το εδάφιο (3) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «δέκα λίρες» και την αντικατάσταση 
τους με τις λέξεις «είκοσι πέντε λίρες». 


